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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của UBND 

tỉnh ban hành ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Ngày 16/5/2022, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh đã tổ chức họp xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban 

hành ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn (dự thảo Quyết định). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ 

thuật tỉnh; các thành viên Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công 

trình công cộng tỉnh Lạng Sơn (theo Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 

12/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh).  

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo nội dung 

dự thảo Quyết định, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Dương 

Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn tại Thông 

báo số 301-TB/VPTU ngày 17/02/2021; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 

07/5/2021 của UBND tỉnh về xây dựng ngân hàng tên đường phố và công trình 

công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu triển khai thực 

hiện nội dung trên. Lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị và 

tham khảo cách làm của các tỉnh, thành khác trên cả nước để thực hiện việc thu 

thập, tổng hợp, rà soát, tiến hành qua nhiều bước, xin ý kiến các cơ quan liên 

quan, UBND các huyện, thành phố xem xét, lựa chọn được tên các di tích lịch 

sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh tiêu biểu được xếp hạng trên địa bàn, các 

phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử, chiến thắng chống xâm lược tiêu biểu, 

các tướng lĩnh, danh nhân ... để xây dựng, hoàn thiện dự thảo Quyết định với 

419 dữ liệu tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, việc lựa chọn, đề xuất xác lập ngân hàng tên đường, phố và 

công trình công cộng của tỉnh còn chưa đầy đủ; tên các địa danh, danh nhân, di 

tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, phong trào cách mạng ... có giá trị 

tiêu biểu của các địa phương trong tỉnh còn chưa thực sự phong phú; có một số 

tên chưa thực sự tiêu biểu, nổi bật, chưa gắn với địa danh, di tích lịch sử - văn 
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hóa, danh lam thắng cảnh, phong trào cách mạng, lịch sử truyền thống và danh 

nhân của tỉnh; lựa chọn tên một số danh nhân chưa tiêu biểu, chưa gắn với tỉnh 

Lạng Sơn. Tên đường, phố và công trình công cộng do UBND các huyện, thành 

phố đề xuất, lựa chọn còn ít về số lượng, nghèo về nội dung; quá trình lựa chọn 

tên còn có biểu hiện giao cho cơ quan chuyên môn tham mưu một chiều, chưa tổ 

chức họp phản biện, lựa chọn tên đường phố, công trình công cộng,... 

Để tiếp tục hoàn thiện ngân hàng tên đường phố, công trình công cộng, 

yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia tại 

cuộc họp, đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên 

cứu kỹ lưỡng, tránh đưa vào các tên còn nhiều ý kiến đánh giá khác nhau, chưa 

rõ về mặt lịch sử, chưa thực sự tiêu biểu..., hoàn thiện nội dung dự thảo Quyết 

định theo hướng như sau:  

1. Đối với Phụ lục ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

a) Các nội dung về: Căn cứ xây dựng, Mục đích, Yêu cầu, Nguồn tư liệu 

chính, Nội dung của ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng, Phần I, 

yêu cầu Sở chuyển thể vào nội dung Tờ trình của Sở, của UBND tỉnh để báo cáo 

UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy. 

b) Tại Phần II về Dữ liệu ngân hàng tên đường, phố và công trình công 

cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: 

- Biên tập thành các phụ lục kèm theo Quyết định, gồm: 

(1) Phụ lục về tên đường, phố và công trình công cộng đã được đặt tên;  

(2) Phụ lục dữ liệu ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tại phụ lục này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà 

soát, biên tập lại như sau: nhóm tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử, danh 

nhân, tướng lĩnh tiêu biểu; sắp xếp lại theo giai đoạn, tiến trình lịch sử bảo đảm 

thuận tiện trong tra cứu, đối chiếu; đối với các danh nhân lịch sử lựa chọn các tên 

danh nhân từ thời Đinh, Lê, Lý, Trần đến ngày nay; lược bỏ các tên chưa thực sự 

tiêu biểu, nổi bật, không có nhiều công lao lớn đóng góp cho phong trào cách 

mạng, lịch sử truyền thống văn hóa của tỉnh; 

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc chỉ đạo, tổ 

chức cuộc họp do Lãnh đạo UBND huyện chủ trì, với sự tham gia của các cơ 

quan liên quan để xem xét, chỉ đạo việc thu thập, thẩm tra, tổng hợp xác lập 

ngân hàng tên gắn với địa bàn quản lý; cần chủ động sưu tầm, tham khảo thêm 

các nguồn tư liệu đa dạng khác nhau để làm cơ sở bổ sung dữ liệu tên đường, 

phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hoàn thành, báo cáo 

UBND tỉnh kết quả thực hiện (gửi hồ sơ qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tổng hợp) trước ngày 30/5/2022. 

3. Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động sưu tầm, tham khảo 

thêm các nguồn tư liệu đa dạng khác nhau để làm cơ sở bổ sung, đồng thời kiểm 

tra, đối chiếu, làm phong phú thêm dữ liệu ngân hàng tên, nhất là tên các di tích, 
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danh thắng, sự kiện lịch sử, danh nhân lịch sử, tướng lĩnh tiêu biểu trong các 

lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội qua các thời kỳ; 

các tác giả, danh nhân có những tác phẩm, những công trình nghiên cứu, những 

tư tưởng có giá trị khoa học và thực tiễn góp phần hình thành truyền thống, đạo 

lý tốt đẹp con người Lạng Sơn nói chung và của các huyện, thành phố nói riêng. 

Đồng thời trên cơ sở tư liệu, dữ liệu tên do các huyện, thành phố rà soát, cung cấp 

bổ sung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động tổng hợp, rà soát lựa chọn để 

hoàn thiện dự thảo Quyết định. 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương phối hợp, rà soát kỹ 

lưỡng, hoàn thiện dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Quyết định, trình 

UBND tỉnh trước ngày 15/6/2022 để họp, thẩm định trước khi trình Thường trực 

Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. 

  4. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành 

Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. Báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2022. 

Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố và 

các cơ quan liên quan nghiêm túc, khẩn trương thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần dự họp; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (NNK). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Đồng 
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